
Begeleide wandeling: ontdek Hastière 
 

Zondag 27 oktober 2019 
Eeuwige rust in Waulsort en Hastière 

(commentaar enkel in het Nederlands) 
In de dorpjes van de Maasvallei gaan vaak verstilde kerkhoven schuil. Aangezien in dit stukje Waalse hinterland 

de bevolking niet overhand afneemt, zijn de eeuwige rustplaatsen vaak gevrijwaard gebleven van ingrijpende kaal-

slag of explosieve groei. 

Eeuwenlang had de dood zijn plaats binnen de dorpsgemeenschap, rond de kerk. Volgens de keizers Jozef II en 

Napoleon I is een kerkhof echter een broeihaard van bacteriën. De Belgische burgemeesters verplaatsen de be-

graafplaatsen buiten de dorpskern, veilig uit het zicht. Een nieuwe burgerlijke begrafeniscultuur ontstaat. On-

danks de meer democratische maatschappij blijven de klassenverschillen onverminderd gelden. 

De wandeling stelt beide types voor. Het pittoreske Waulsort herbergt een kleine begraafplaats op een boog-

scheut van de parochiekerk. Het is een typisch voorbeeld van een bescheiden maar authentiek Waals dorpskerk-

hofje. De dodenakker van Hastière-Lavaux daarentegen ligt, net als grote broer Dinant-Foqueux, genesteld op 

een helling een eindje buiten het centrum. Aan zijn voet kabbelt de schilderachtige Feron.  

De tocht leidt langs fraaie gietijzeren kruisen, zeldzame blikken grafdozen, oudstrijdersmonumenten, neogotische 

grafkapellen en een brede waaier aan symbolen. Frank Huygens verweeft lokale geschiedenis, kunstzinnig erfgoed 

en funeraire symboliek tot een groot verhaal in dit kleine hoekje van de Maasvallei. 

Praktisch :  
Organisatie : Dienst voor Toerisme van Hastière 

Gids :   Frank Huygens (in het Nederlands) 

Afspraak :  wordt meegedeeld bij de verplichte inschrijving  

  (groep beperkt om veiligheidsredenen en leidingskwaliteit) 
Vertrek :  om 14.30 uur - einde rond 18.00 uur 

Afstand :  ca. 3 km te voet (2 kerkhoven + traject in Waulsort parking- 

  kerk-kerkhof-parking) + 5km met auto of fiets (traject  

  Waulsort-Hastière) 

Moeilijkheidsgraad : makkelijk 

Prijs: 3,-  € per persoon 

RESERVATIE VERPLICHT (zie keerzijde) - Max. 25 deelnemers 

Foto’s : © Fourneau de Monia © Les Coucous de Waulsort © Waco - Geneanet.org 



Algemene informatie i.v.m. deze wandeling 
georganiseerd door ‘Dienst voor Toerisme Hastière’ 

 De bijdrage aan de wandeling bedraagt 3,- € per persoon, ter plaatse aan de gids te betalen. 

 Vertrek voorzien om 14.30 uur stipt. Gelieve je een kwartiertje vroeger te melden. Einde ca. 18.00 uur. 

 De wandeling vindt plaats in de kerhoven van Waulsort en Hastière. Afstand is ca. 3 km te voet (2 kerkhoven 

+ traject in Waulsort parking-kerk-kerkhof-parking) + 5 km met auto of fiets (traject Waulsort-Hastière) + 

eventueel 5 km met de fiets (terug van Hastière naar Waulsort). 

 Opgelet : vertrek en aankomst zijn niet op dezelfde locatie : vertrekplaats is Waulsort, aankomstplaats is Has-

tière-Lavaux. Het traject tussen Waulsort en Hastière doet u met uw eigen vervoermiddel (auto of fiets)/ Ter 

info: de gids verplaatst zich per fiets. 

 De wandeling wordt enkel in het Nederlands begeleid. 

 Voor deze tocht is inschrijven verplicht, voor organisatie-, veiligheids- en kwaliteitsredenen. Het 

maximum aantal deelnemers zal beperkt zijn tot 25 personen. Zonder reservatie kan de deelname hierdoor 

niet gegarandeerd worden. De vertrekplaats zal pas bij de inschrijving meegedeeld worden. 

 Reserveren kan via het OTH (Office du Tourisme d’Hastière), ter plaatse, per telefoon, brief of e-mail tot 

zaterdag 26 oktober 12.00 uur. 

 Gelieve aangepaste kleding en schoenen te voorzien, volgens de weersomstandigheden. 

 De organisatoren zijn niet verantwoordelijk voor ongevallen, diefstal of schade tijdens de wandelingen. 

Zondag 27 oktober 2019 
Eeuwige rust in Waulsort en Hastière 

(commentaar enkel in het Nederlands) 

Met de steun van  
In het programma van de 

« Waalse Erfgoedagenda »  

Na de uitstap kan je lekker eten in Hastière ! 
 

(indien gewenst, en enkel op reservatie) 
 

Vermits de wandeling op zondag rond 18u eindigt, stelt het restaurant  

« Le Campagnard » (rue Fernand Champt 27 in Hastière-Lavaux, op 5 km van Waulsort) 

 - vrijblijvend - voor om na de wandeling te genieten van een 
 

3-gangen menu (voor- en hoofdgerecht, dessert), voor 25,- € (buiten dranken) 

(! Gelieve op voorhand te reserveren  via OTH, ten laatste op vrijdag 25 oktober om 16u !) 

Rue Marcel Lespagne 27  

5540 Hastière-Lavaux 

Tel : +32(0)82 64 44 34 

tourismehastiere@scarlet.be 

Menu 
 

Aperitief aangeboden door het huis 
**************** 

Vissoep, roest, toast en geraspte kaas of 

Duivelse scampi-cassolette (champignons, spek, room, tomaat, paprika’s of 

Wildproeverij bordje (terrine, gerookte eendenborst, rillettes) en garnering 
**************** 

Visfilet van de dag, romige saus met lichte kerrie, kroketten of 

Eendenborst met citrusvruchten, Grand-Marnier saus,  

warme groenten en kroketten of  

Gegrilde tournedos van rundvlees met foie gras roomsaus,  

rauwe groenten en frieten 
**************** 

« Nathalie »’s tiramisu of Profiterole gevuld met vanille-ijs,  

warme chocolade en slagroom of Koffie 


